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Objetivo: A sepse é um problema de saúde pública. O número de casos 
em  instituições públicas é  muito alto  e  a  taxa de mortalidade por sepse é maior que  
que nos  hospitais privados. Em 2019,  o hospital Municipal Evandro Freire decidiu 
aderir ao protocolo gerenciado de sepse do ILAS,  para diminuir o índice de 
mortalidade. 

Método: Após a escolha da case manager, elaboramos o guia de antimicrobiano 
empírico, definimos os fluxos da farmácia, laboratório, banco de sangue e centro 
cirúrgico. Todos priorizando pacientes sépticos. As reuniões Ilas, estudo de artigos, 
conceitos e processos nortearam o treinamento de enfermagem. A case manager 
elaborou o fluxo da coleta dos formulários de sepse, distribuindo pastas laranjas aos 
setores com a frase “Pense, pode ser Sepse”,  treinou in loco os  médicos  da 
emergência e clínica médica. Por fim, realizamos a Sessão Clínica de Sepse para todo 
hospital.  Nosso time composto por médicos, enfermeiros, cirurgiã-dentista, CCIH, 
centro cirúrgico, laboratório  e farmácia teve como maior desafio a adesão ao 
preenchimento do formulário por parte das equipes, concomitantemente, nossa 
instituição sofreu um ataque cibernético, onde dados foram perdidos de maneira 
permanente. O atraso dos pagamentos da saúde pública também contribuiu 
negativamente por conta de greve dos colaboradores da enfermagem. 

Resultado: Iniciamos um plano de ação com: melhoria de qualidade assistencial, onde 
até mesmo a hotelaria e nutrição foram treinadas para reconhecer sinais de Sirs e 
acionar a equipe; indicadores de não conformidades e feed- back individual para os 
todos setores envolvidos. Com isso, nosso número de protocolos abertos  triplicou e o 
número de óbitos reduziu  a metade, no trimestre seguinte. 

  

Conclusão: A sepse é um desafio para os profissionais de saúde brasileiros e sua 
mortalidade pela doença é alta no país. Ao aderir ao protocolo de sepse do ilas 
pudemos reconhecer nossas falhas e melhorar nossa taxa de óbito. Na nossa 
instituição, o atraso do diagnóstico representado pela falta de adesão ao protocolo de 
sepse e a dificuldade de acesso às UTIs estão entre as causas da mortalidade. 

  

 


